MIGRASJONSHELSE LEDERSPRIS 2020
Migrasjonskonferanse: ”Helse i arbeid i det nye landet”, deler ut i år et pris for ledere innen
migrasjonshelsearbeid. Prisen deles til en leder som har vært en pådriver, motivator og
inspirator for kvalitet og nytenkning innen migrasjonshelsearbeid. I 2020 vil prisen knyttes til
anbefalinger i Bergensdeklarasjonen 2018.
Kriterier for å få tildelt prisen er at prisvinner har gjort et spesielt godt arbeid innen
migrasjonshelse, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. I 2020 deles prisen ut til en leder som
har arbeidet med å følge opp eller implementere en eller flere av anbefalinger av Bergen
deklarasjon 2018.
Arbeidet kan ha foregått i et eller flere av følgende områder:









Strategisk arbeid på alle nivåer både nasjonalt og lokalt som i vesentlig grad har bidratt
til bedre helse for migranter.
Vellykket tilpasning av helsetjenester for innvandrere på lokalt eller nasjonalt nivå.
Fremmet temaer om inkludering, integrering og kompetanseutvikling innenfor
akademia.
Fremmet medbestemmelse/forfremmelse/innflytelse innenfor arbeidslivet og støttet
karriereutviklingsmuligheter for personer med innvandringsbakgrunn.
Opplysning og formidlingsarbeid; Aktiv og systematisk tilpasning av helseinformasjon og
undervisningsmateriell til brukeres behov og ‘health literacy’-nivå.
Forskningsledelse som bidrar til mer kunnskap om migrasjonshelse og innvandreres
integrering i arbeidslivet.
Å muliggjøre rutinemessig innhenting av data om helse og bruk av tjenester blant
innvandrere, og evaluering av tiltak ved å registrere data om innvandrerbakgrunn.
Fremmet økt tilgang til kvalitetssikret tolketjeneste og kunnskap om tolkebruk for
helsepersonell.

Kandidater kan foreslås av ansatte, foreninger/institusjoner, grupper eller enkeltpersoner. Det
åpnes ikke til å søke prisen selv. Dersom to eller flere kandidater har samarbeidet, kan prisen
deles.
Jury
Foreslått kandidater vil bli vurdert av et Jury oppnevnt av Migrasjonskonferanse 2020
Forslag
Forslag til kandidater og søknader sendes til Bernadette Kumar – Bernadette.Kumar@fhi.no
Forslag må inkludere et kort begrunnelse for hvorfor kandidaten skal få prisen, og en kort CV for
vedkommende. Frist for innlevering er 7 August 2020.

